
Р епублика Србија 
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧ КА 
Комисија за кадрове и 
мандатно-имунитетска питања 
Број: 06-27/23-I 
22. фебруар 2023. године
ЧАЧАК 

СКУПШТИНИ ГР АДА ЧАЧКА 

Н а  основу члана 76. Пословника о раду Скупштине града Чачка (,,Сл. лист града 
Чачка" број 21/22- пречишћен текст) Комисија за кадрове и мандатно-имунитетска питања, 
на седници одржаној 22. фебруара 2023. године, припремила је: 

1. Предлог решења о разрешењу односно именовању једног члана Надзорног одбора
ЈКП "Градско зеленило" Чачак

2. Предлог решења о разрешењу односно именовању једног члана Управног одбора
Културног центра Чачак 

3. Предлог решења о разрешењу односно именовању једног члана Управног одбора 
Установе за КОД "Коста Новаковић" Чачак 

4. Предлог решења о именовању два члана Управног одбора Установе културе
,,Градско позориште Чачак" Чачан: 

У прилогу достављамо предлоге решења ради разматрања и усвајања. 

За известиоца Комисије на седници Скупштине одређена је Гордана Крљанац, 
председница Комисије. 

Је за кадро ве 
; ·� унитетска питања 

( / � /' 
а Крљанац 

\ �,,. ';'�� ,, 
,,_, -� 
,., r 

� 
--==-�



1. Предлог решења о разрешењу односно именовању једног члана Надзорног одбора
ЈКП „Градско зеленило“ Чачак 

Комисији за кадрове и мандатно имунитетска питања достављена је оставка 
Миланка Ранковића, члана Надзорног одбора ЈКП „Градско зеленило“ Чачак. За новог 
члана предложена је Славица Пантовић, дипломирани економиста. 

Комисија је закључила да предложи Скупштини града да, на основу чл. 16. ст. 2., чл. 
17. ст 3. и  чл. 21. ст. 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/2016
и 88/19), члана 54. став 1. тачка 11. Статута града Чачка („Службени лист града Чачка“ број
6/2019) и чл. 39. и 43. ст. 1. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног
предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гробља „Градско зеленило“ Чачак
са Законом о јавним предузећима („Службени лист града Чачка“ број 22/2016 и 20/2018),
донесе

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА 
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК 

I 

Разрешава се Миланко Ранковић, представник оснивача, функције члана Надзорног 
одбора ЈКП „Градско зеленило“ Чачак, због поднете оставке. 

II 

Именује се Славица Пантовић, дипломирани економиста, за члана Надзорног одбора 
ЈКП „Градско зеленило“ Чачак, као представник оснивача. 

III 

Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“. 

2. Предлог решења о разрешењу односно именовању једног члана Управног одбора
Културног центра Чачак 

Комисији за кадрове и мандатно имунитетска питања достављен је предлог 
запослених у Културном центру Чачак да се уместо Весне Вељовић, члана Управног одбора, 
којој је престао радни однос у Установи због одласка у пензију, именује Драгојло 



Јеротијевић, професор разредне наставе, распоређен на радно место руководиоца 
Програмске службе. 

Комисија је закључила да предложи Скупштини града да, на основу чл. 41. ст. 3. и 
44а став 2. т. 4. Закона о култури („Службени гласник РС“ број 72/2009, 13/2016, 30/2016-
испр, 6/2020, 47/21 и 78/21), члана 54. став 1. тачка 12. Статута града Чачка („Службени 
лист града Чачка“ број 6/2019) и члана 21. Одлуке о организовању установе Културни 
центар („Службени лист општине Чачак“ број 4/2006 и „Службени лист града Чачка“ број 
4/2011, 23/2016, 25/2020 и 5/22), донесе 

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА 

УПРАВНОГ ОДБОРА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЧАЧАК 

I 

Разрешава се Весна Вељовић, представник запослених, функције члана Управног 
одбора Културног центра Чачак. 

II 

Именује се Драгојло Јеротијевић, професор разредне наставе, за члана Управног 
одбора Културног центра Чачак, као представник запослених. 

III 

Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“. 

3. Предлог решења о разрешењу односно именовању једног члана Управног одбора
Установе за КОД „Коста Новаковић“ Чачак 

Комисији за кадрове и мандатно имунитетска питања достављена је оставка 
Љубинке Миленковић, председника Надзорног одбора Установе за КОД „Коста Новаковић“ 
Чачак. За новог председника предложен је Светозар Заграђанин, апсолвент Економског 
факултета. 

Комисија за кадрове и мандатно имунитетска питања предлаже Скупштини града да, 
на основу члана 22. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“ број 42/91, 71/94, 
79/2005 – др. закон, 81/2005 – испр. др. закона, 83/2005 – испр. др. закона и 83/2014), члана 
54. став 1. тачка 12. Статута града Чачка („Службени лист града Чачка“ број 6/2019) и члана



13. Одлуке о оснивању Установе за културно образовну делатност „Коста Новаковић“
Чачак („Службени лист општине Чачак“ број 7/94 и „Службени лист града Чачка“ број
24/2018), донесе

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ ЗА КОД „КОСТА НОВАКОВИЋ“ ЧАЧАК 

I 

Разрешава се Љубинка Миленковић, представник оснивача, функције председника 
Надзорног одбора Установе за КОД „Коста Новаковић“ Чачак, због поднете оставке. 

II 

Именује се Светозар Заграђанин, апсолвент, за председника Надзорног одбора 
Установе за КОД „Коста Новаковић“ Чачак, као представник оснивача. 

III 

Ово решење објавити у „Службеном листи града Чачка“. 

4. Предлог решења о именовању два члана Управног одбора Установе културе
„Градско позориште Чачак“ Чачак 

Комисији за кадрове и мандатно имунитетска питања достављен је предлог 
запослених у Установи „Градско позориште Чачак“ за именовање два члана Управног 
одбора у складу са Законом о култури и изменама Одлуке о оснивању Установе културе 
„Градско позориште Чачак“, којом је прописано да Управни одбор има председника и 
четири члана, од којих се највише једна трећина чланова Управног одбора именује из реда 
запослених у установи. Како су у Управни одбор Установе именовани председник и два 
члана, представници оснивача, запослени ове установе су, на састанку одржаном 24. јануара 
2023. године, изабрали два кандидата за чланове Управног одбора и то Јелену Павић, 
запослену на радном месту инспицијента и Горана Ђурића, запосленог на радном месту 
техничара светла. 

Комисија за кадрове и мандатно имеунитетска питања предлаже Скупштини града 
да, на основу члана 41. Закона о култури („Службени гласник РС“ број 72/2009, 13/2016, 
30/2016 – испр., 6/2020, 47/2021 и 78/2021), члана 54. став 1. тачка 12. Статута града Чачка 
(„Службени лист града Чачка“ број 6/2019) и члана 20. Одлуке о оснивању Установе 
културе „Градско позориште Чачак“ Чачак („Службени лист града Чачка“ број 27/2018, 
25/2020, 3/2021 и 5/2022), донесе 



РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ 

"ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ ЧА ЧАК" ЧА ЧАК

I 

Именују се у Управни одбор Установе културе "Градско позориште Чачак" Чачак 

представници запослених: 

- Јелена Павић, инспицијент

- Горан Ђудић, техничар светла

II 

Мандат именованих чланова из тачке I овог решења траЈе до истека мандата 

Управног одбора Установе, односно 28. децембра 2023. године. 

III 

Ово решење објавити у "Службеном листу града Чачка". 


